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Dr. KAREL BATĚK: 

Poznámky advokáta 
k osnově jednotného notářského řádu. 

(no[kolllič e II í.) 

V dall:ší kritiael § 4. ,OISlnIOIVy' 'P'polje\vulje autlor důrazně 
'Slvů j nelsloluhtlta!S 'SI úPIr'a!V10IU úz'ce limitovaného za:stupova,
dno :práva ntotářů: v řízení .Slporném. Výlvoldy autlOlro'Vy 
vzlbtu:zuH dojem" j,aJk:olby alut,or vyhýbal se jádru věci.. 
Anli slllOlvem nelZ~mi,ňujl e' se 'autolf :Ol reálllnié1m p'oldklaldiu osno
v'oru st'anolvelnlé úpravy, a'ni! sl:Q'vem 'neld1oltýká se tendteu1'ce 
·této ÚlpraJVY, je'ž vyzÍlrá j la:sně ze Z'l1iělllií d!nu!hé~h:o odst a'v e:eJ 

§ 4. ,osnovy 'aJ :z ,ďúv:o!dové z!plrá,vy 'Str. 96" J UlsIÍli'č;nÍ sPlráva 
nemů1že i!g:!1ioľiQIvati - jak to či,níaut,olr - sOlUlČlalsné ho-:
ISIPlodářské :a sociální! 'jevy a sleduje Ip'nolt,ol 'tilnii úČieqlnlé 
vl-Q,:" j)čsrilio,Si : : umo'žnHi tu;Llž S:Í'rai1Úll1 :P'fá"Vb ziaiS l c- i..pení 
v místedll, kde ;není , a,llels:plolĎ dv,ou ad'v,olkáltll, ve S'p,oreoht, 
me'vY'žC\ldJuj,ídch vnuoenéhlQl zlalSltulpolvání 3!ldv,otkátem. 
OSlnloVia ,s.twnlolví tedy přesné ka'Ultiellly, c:hlrállllíd sferu ladvol
kaJClve, a nelze p,rOltiO ulZ:nla\tii za důtvoldI1loU vý'tku a1utiou"ovu, 
že Sle: takto »advokáit:Ulflll lold!llIímlá Imlolžnlolst pr.aikrtioké lčin:
nOlsH, 'Pro ndlž jsou theolre'Ík1ky aJ Plraklt'Vcky j.edilnlě způ
slo'biH.« 

Na:plrlolstol 11lIezdalřell1!oru jest dlalliší výtlm ,3JUlbolľ!Orva, že 
t'cuÍ'o Ú!Plr'aJV1éli osnovy vé's:t~ m'ůže ku ktoJis,ím meZÍ' ,olbělma 
stavy, vždyť lp,ře,ce každému - i ,ruelp'rá!vníku - musí 
bý-t.i j'a:s;n.o, že Ipráv~ řeš>ení tét,o oltáJzky oQiSnOIV01U, svý:m . 
př,els,ným vymezením vylučuje předelml mOlžollios,t jaikétl{IQIII~v 
kolise. Sťwu()Ivisko nOltlálřls\kéhlo S:t-aVUi v tétiootázce jes.t 
o stlaitně již dlávm.o vytčeno, a nezměl!1iillo se. St,a~ nikdy 
nehledta!~ SivéhO' postláJl1iÍ v zastupovlalcíčhn1nlosti pro1cesni, 
aUle nemloft'rll se Itéto 6~nlnJosti vy1hÝJbaJti v telch výjime,č-
11Iých ;příIPlatdech, kde 'Se zňe1tlelem na 'mÍlsltlní ,poměry čimi
nOist It3!lto v zájmu stlr\an bylla' žádouCÍ!. SměrotdlwtlTIíýmJ 
isou zde jlediJl1'ě právní PlolHelby obyvatdSitva" k nimiŽ 
přihlíží také civilní řád s,oiudnŮ' (§ 30. a 42. ci:v. ř. s.). 

POljedlná'v.aje tO u's1tialuovenÍ' § 5. iQldS't. 2. osnovy, pO'dJe 
TIlěhlOIŽ lliOlťář fungujkí jako, soudní ktomisa:ř, může zároveň 
ú Č'als:vníkúm s epils eW31ti v'eřej:né i 'SIoukromé ristiny -
t'vrdí alultor, že tímto uS'Ílanorvelním »vY'vrc'hol:en jest ne
přirolZený dualismlJs č.trunJoISl~il nloltáJře.« 

AU'ÚQlr př~po.ušt'Í., ž,e TIlolt !ář v t ěJchto přípla1dle1ch 'může 
se-psalU notářský sprs., 'alle rlolzlhotdně odmítá zří-zenÍ\ llistiny 
soukromé notář,em". což pO' je!hlOI sloudu jelst prý ».phl:iš 
tě'žk,olu; kolitsí \mezi funkd úředJllií H' zájm'em s/traTIl, Iueho 
dOiklOll1c.e \ZájmemJ slt[!wnJy jediné,« 

Autor m1!tl'v:í: Úl sural11lá,ch v Hzení n1eslporné:lTl! v lt/aJko'
vém vztahu, iéIJko by š~o Ol sltl1aJny iPlfolcesní S' koliduj:Ídmi 
zájmy. Strall1l v vomto slillY'Salu v řízení ue,spoxném vÍ1tbec 
nell1lL, jak ls,právlnJě' uváJdí OH (1\. c. stlr. 128), nebof řÍ'zen,] 
neSlPorll1Jé zná 'jedině úóaslťníky, byť i _zálk,Ollli pr,omis:cue, 
uží:vall vý;r:a:zů ObOlU,. Na' rtQIzdfl' ,od ří'Zení sporín!ého mů'že 
v IllleSlplOlrTIiém ří:zení. bÝJtd pOIUlze jed'ilný účas.imÍik, 'al je-H 
úČlaJs.tnlÍ'kú vÍlce, 'ÍsoIU! prá'vlDlÍ zájmy jej:Í:Chl pllvod'ně SlOtU
bě!ž'llé. DOIj.de-Ji v dal-šílm prů1běihu ř~zelní 'tlJes!piO'fného ku 
koHsi zájmů, vYSky!tlllie,-li se ISPiQ,rmá o:t1ázkJa v technické1m 
'smlYsllu, pak nalSltanou pUUlze dvě' m01Ž1nlQlstlÍi: 'huď dloholdla; 
úča,s-iníků, ,all1leh odkáJzán,í účastníkú na pořald pr'áva. 
Li,s;t~nlaJ - a,f veřejná , ať souklromá - jeSlÍ' vš,alk v kaž,dlém 
případě vý,r:alzem a zán'lolVeň ,průika'zem sr'olvnlalé vllle 
ú,časrtl11líků. Zde je,Stt tedy k,ohse 'Zá'jm:Ů1 m e ,z i ú č a s t
no í k y T] lo~') rlols,ti()< vy;l'OU1{ C1T;::\. 

Má-U vŠlatk autolr na mysli jÍlnlo1u 'domně,l'olU nesfiOV
:niailo:sn, klO[',i'sli tlO't~Ž m,elzj funlkcí 'Uoltáře a 'Zájmem účalst
;l1iÍlkll , 'al ISlpatřuje-li v uvedené čiln!uOIslt!i1 nOltářů »vyvr1chol-

le'ní ne:přlÍ'l' lolzenéh1o du3!ll.tsmu«, - ,tu dllUž11lose táza/ti, 
koillitk '~aikIOIVýd1J »ismů« ,by musil iautlO\r sh'lleda'ti v či1nnolsti 
'so!U'dce v řílz'e'ní ,ne:sIP1ou'lniém? Při 'pátrání podle. své me
thOldy by la:utIOtr' ziiSltln, že soudce Ipři ;proáednávánÍplolzů
sta.llo:sltí, na 'llikhž zúčalsltněn1' jsou j:a:k,o děd1i,tlOlVé p.o.ru
če'lllC-Í nelb IOlpaltflolVallici, j.elst SIQluča:snlě S.QIUldlcem 'aJ zMoveň 
záJstupcem Illies,vépráVlnlýdll osob, jelllUlž -nI O'ŽelllO' jest ,piO'- ' 
VÍ'1iil1lé rlučelllÍ. Neb ji1ný příklad! : ' IpIOlvoIH-,liil soud:oe jalka 
sPlrá'Vice IruromlaJdll1lé 'SÍ.f'olt;Číi poklacl:ny hYlp'o,te'ční zápllÍ'čku, 
j e s rt S' t T lal n -o u, vyk'oná-1H 'P'ř,i\ tlom s:QludlJ.1í ;oldh!ad zá
stavy j e S!Í: S 'o u d ,c e m, sepí'še-li v d,all.ším průlběhu 
prolt,olkolární žádOlSlt za, vkllald 'plrálVlaJ zálsta'V!llIÍh1o', j e'S t 
z á s t IUj 1) C e mst r a il1 y, a vy ř í dí-ti' t lu to ž á:dOISt, j e oS t 
o IP, ě t s O' u ,d ICi e m. Ty,to ne\srovnal'olstál jsou vša!k s,luIČli
,tellny v rámci ne,slPlolrntého ří'z,e:nÍI, vždyť to, co . i'sme 
uvyk,l!i 'llalZývaJN Hze,nÍ-m '11leISpOlrným, n'ení nk iJi.néh1o, než 
,Slo,ubor ,ndr;Ů)zně'j.ších práJvnkhl jednání a prohlášení účas:Í'
Iníkú, aJ ,oldpo:vítdaiícf.ch jim úk,onů soudtnÍ-oh, Slpj,altý,dh je
diný·m účel'em: pr,even1tli'vuí ochr'a!11IY ·právní. 

POUikla1zuje-H autor k LVstanlOIVell1JÍ § 191. nOibářského 
řáJdlu z'e dne 21. klvět\nla 1855 čÍ/s. 94 ř. 'Z. , 'přezírá Jpaltr[lé 
ge:nesi ttolhJoltlo uSlt1a\n:avení, jež vÝlsllo'vně by,11O přeVZlalt10 
z § 184. 'ruo1tářskéil1101 řáldlu z.e dne 29. září 1850 ós. 366 ř. z. 
Tento řáld - sestavelnlÝ 'PIold:Le vzor'u, fréUruooulZského -

'neměili žá.ctinlÝlc:ht us!ta\nIOlVenÍ\ iQl lseptsolvání Ustin souklrlolmlÝch 
llioltáJři a v dŮ'sll'e,cl,Jku toho nemoillll: § 184. 'ZlmJiÚQlVialt'i se JO. ~ils
ti\l1ácn ,sloukrolillýc'h. Výlsl,o)Vi11é uSlůalllo;v,elní 'Ol oiprávn:ě!ní 



natářů 'k sepisav ání listin saukramých pakládal zákan za 
zby/t'eČ'né v ú'V,alze, ž,e ntalťář aJutlOifi'Slalvaný k Zf,1JZOVam 
l/ils~in veřejllllÝlch , slaJm'a'zře}mě - již záNěrem a ma'joni -
oipráV1ně'n jest z Nrzla1vat i tlalké Hshny soukromé. 

Ph Ikrtt.ilsrOvá;nÍ usta'novenÍ {}/Sll1iO/vy ;ar 11Iotářském 
OrsvědoolváluÍ ;prřůholdi,l sle a'u/t/olriolvi zvlá,ŠrtIl1IÍ l,a,p.s:UJs. Z pa
vflchní če!tlbý asnovy ut'~ořH si tOlt~ž alut'olf' náhled, že 
'OIS1ruova ZHvádíl dV1aJ druhiy osvěldčení mÍ's.t,olpří'sežných 
pr'ohliášénÍ: je:dl1'alk 'VOlt-jiŽ 'OIsvě'dče'l1iÍ' p:aiClJl~e § 169. Li't, m 
pllatné iPIf.O' ,t'uzemsk'o, a j,ed:Dla1k rOlslv:ě'dóeutÍ pa\dle § 185. 
prlOl styksCÍ'zilnlOru. Aultlolr tu nelplOSlHelha~ že § 169. osnlowy 
olbsaJhulje P rOl U Z e vyj m e Din v á 11' Í l' e d 11' o t '}I i v Ý c: h 
d'ru h Ů 'OIS V ě d 'č ,elTI! Í, kdežto pod r10ibn á ustanowenÍ 
o jedlnlo IV~~vý'C:h diruzílch 10lslvědče:nlÍ UIPlra'Vlei11!a j:srOu V ná'sl'e
dujídoh 'p;airalgra~'elCh. Ve skulteónlOlSltii jide tedy tpJolu\ze 
'O jed'vnlý druh 10lsvě!dčelDlÍ uIP~''alveniý § 185 a !p' 1 a:t' n Ý' j e
de L TIr é [Pl r 'Ol IS t y 'k Si c j' ;z, i n 101 u a jen s ú č i inl k y 'P r :o 
!ll i. Kriltliloká pOiZl1'ám:klal 8JutOll"iOlVla ku § 169 tito m jest 
Nm vy,Hzen/a. 

§ 185 . .oSlruovy ,r'olzeznrálvá jlednak mÍsltolpřÍsežné PlflO
hrrá'šenÍ, 1Gb jedlruak prOlhtllálšelnÍ přÍIsežné (afHdavit) . . V oho
ÍIJlm sm'ěr,u vYíplňu/je LOIsDlova dátv'llro již ptodťo'va:11!OIU me
z'eru v na'še:m zák'ODlOldáIfIStVÍ, ar VY~1101v.u!je sku!t.elčný'm 'PIOI
třelbám 'prálvnkh ,s :t'yků St dtzi:nou. Tyt'ot 'prO / t 1řeby :l1IeptO
sÍ!řellmjí :se ,0Ivšle:maJdvOikaJc:H, Zla' ItOI alle justi,čnÍ sprá,vQiu, 
aJ v kaJllIce,lláNdh Inlotářslk~r,C'h. Notářům ,byllo až plosud z.á~ 

sla:dně oldmÍltalti zhusltla se iOlpakuiÍlCÍ žádbs:ti ciztQlzemcú 
v nalšem stált!ě ulsedll!ÝClhi ne'b zlde se zdržujÍlckh~ ,za .se
IplsálnÍ, n1otářlSkého olsvéldióell1'Í 'Ol mÍstto.pří;sežnJý'ch tplrohlá
še)nIÍ'C1h, ježto :I1iotářůl molholu veřle!jně' olsvědoaiva!t'Í jedině 
ve f,oll'mác:h 'Zákolnlem sit1alnovených, a 'pllatný zálk,olll> p'rávě 
té:Vo formy Dlez'ná. StlaJčí poukázati DI:) prř. l1!ai lčetlné ph
Plaldy, v nk!hž zák,olny ISrOlUsedinlÍ řÍ'še německé - s níž 

\ máu1c mniQrhQl~vánné práv/l1Ií styky - v y ža,dnií 1 0'S'vědlčenf 
<O mÍ'sltla\p 'ří.sežném pr'oihláš-enÍl, 'zejmlén1a v 'e větcech 'POIZll
staľalSlvnálCllll (§ 2354 a: 2356 něllTI' . lolbč. zák). 

POlkud 'se týče 'Dlo ,tářskélhla , Dsvě'dčQIVwnlÍ ,prtOlhllášení 
přísežných, 'l1'ellllÍ ,Slnad ne'za:HmaJV.o 'vZlPolmelnOluU, že v Bal
VlOlľlSk'U jels.t .tento drulh oSlvěldčení prlol s'tyk s CÍlZÍ'UOIU j ,~ž 

dáVlnlOl za'veden (I Čll. 3. 11toltářského řádlu z·e dne 9. 'omtVlna 
1899), při 'čemž 'llIa,tář jelst olplrá,VntěII1l, bráti s,kany do p'ří
sahy. M ,otÍ'vy k tOlmultlOl záklonu zdůra'zňují pOItřelbu to
hoitlol ;zpŮlSlolbu ,olsvědlčOIV;aJCÍlho Iz'a lúčellem 'opatření právních 
zájmů dZlolzemců zejména v ko:nlkursnítelhi v,ě;cech, jež se 
Iprojedl1lávwjí u ,all1lgl'~c.kých úřaldů, -dá'l,e se 'zř,e:t'elem 'Dia 
předpisy 'élll1igil1i'ckýd1J a americ!kýloh zákol!1JŮ ve vě,ce,ch 
pens:i.jních, důchodových laJ rŮlznýc:h1 jliných (srv. Be,c.hetr, 
Ma:teriá,lie k TIloltář,skému řádu 'ze dne 9. červ;l1ia 1899). 

OsnolV:a zau'jím,á sltalnIQlvi:sIClal, že llIelslr,olv~l1tá,váJ 'se Si PO'
v ,ollá'nÍm 11JOItá'řŮ', alby braHJ s.trlalny dOl 'p-řÍls'ahy, a :s:tanaIYÍ 
.prlalt,o · 'Slpr'olsíř,edk'u,jíICÍ IZIPůlsolb., jemuž 'l1'e,~ze upříti pr'Oimy
šlllellllé vYlľiOMn/a:nnsU. NOIt.ář se~pítše toIN,ž . Ol p,r>o:hirášení 
stralnlY olslvětdčenÍ, s:tlr:al ľll3i vykoná prak u sloudu Ipřílsalhu 
a.t l1Ioltář v dodat/ku osrvěldlčí, že přísalhla vykonána byla 
s.uľ'a;nOlu 1:1 sloludu. T,allllUt'Ql řešenlÍ vy.tlýkál autlOlr že pOlvy
š:u/je nOttáJře l1Jald S>OIud. V POIStulPU aulttolrlOIVY krit.ůkY jlels.f 
to jli'ž po dmhé, co aUIUOlľ p'Oid'kláldá! OIStnlOlvě teil1idenlCi, že 
piOlvy-šulje t DJOltiář'e nad úř'aJd , .TI'aJd soud. Tě:cht:o olbratú, jkihtŽ 
au;tlor lllžÍ'vá dl e f i ci e nt e aJ" g u ln e nl tG, jes.t žeu:eN 
prostě j,vž v záJmu dlobrého vkusu. 

P ,ojetdnáva·je o l1iotář,slké úSlchověl :pell1lěiZ a Ice11'nýdl 
pa'p ~rŮt, odmítá au:tor Ipří:sJlušná uSluaJl1IOIVenJÍ' oSl1Iovy o'b
sa'žencr v §§ 205 a 'n lá(sll~ . 10ISI1!O/Vy. T ,aJké zde ne,pf,o'nilkfu kri
tika all'ÍiOiroIVla: k jádru (lltázky. ROlz'šÍřila-llj OISIl1tOlVa 'pří-

slluš/nloslt noltářů' k úschav,ě1 penělz al ,celnlných pia!pÍ1r.Íl' .i ,na 
,přÍlpiaJdly, klde nej'ele lOl S'OIuvjsloIS~', s nějta1kým TIiQltářskÝm 

. spisem neb ,osvědóOlva.tCÍim tÚklOlDlem, - měla prla,t,o pod'klHad 
ve ISlprávně pOlsltřehtl1tut1ý'c:h :plotřle!bách právtnílhto, ,olbchaldu 
hUaV1nlě ve velkých mésuelcJh. 

Předlpi'slY polsud p\ta;tIDlélhlo záJkol1lal ll!káz,a:ly 'sle nedOl
'staťeČlnými ;pro případy, v 11IilC\111ž j'de IQ! deponOlvánÍ' :htold
nlolt na dohu ,skedlOlhJllednou, larvš ak óaSlOlvě neurČ'it.au , 
nebo. !kdy vyrdá!l1iÍ dep'Q.silta jlesID váJzán/QI lsp,h1 ělním ur.čitýlch 
IpodmÍnek. TUlbo mezel"lu v pl!atném zákoně vypLňuje 
,als/nloVil! vlhJodným aJ úče1Il11ý,mZlpůs,0Ibem. Raltio ~l!e'gtus, vy
zírá j l3;sně z ustl3lrunveil1lÍ § 205 in HllIe (sllova: »ze,jllTIléma 
klde .. . ... složené hodnottly ma/jí bý:tlL zá!rUktOlll lpro Ulrót.ý 
'účel«), a 'Z ustanoveníl § 208 'odslt. 1. 

Aut,olr namítá, Ž'C 'plo/dle té,bol úpravy sta,U by se 11'01-

táři uschovaCÍmi úřaldy, ,oolž 'PokllláJdlá 'Za :l1ie,bez'pe'Č:né, dOl
' p10lrUtčuje jedině ús!dhiOlvU Ipeněz u befllllÍtCh úřadů jla'ko 
S,oluldnÍdll úř,a:dú StchOlvaJCÍohi dok,lládlade, že · celá úschova 
li nOltáře je dále Úlp,l'ně! z'bytečn,ým ko'mprlikowáním. Tu 
dJ:užnOl se tázati: · myslí élJwtior vážll1ě" 'že slt'wmlY monlollil 
voliruě :použíti be.rinlí'Clh a SdllOIVaJCÍlC'h úř'aJdů ve všech ,pří
:pa'de'ch soukramé'h101 u:je'dniánÍ? Auitoln si p'a'brné neuv,ě 
domU, že s'OIudní s,cihlolvaCÍ úřlaid nesmí 'p'řijmOill't.i zádných 
hold.nOlt dtO' úscholvy bez ISIOlUidll1lÍlhtOl p'řík ,!JIzu , a že s:olud může 
taklOlvý Ipří:ka:z vyda:N jed'lině' v Ip'řÍtptélJdech § 1425 ,ohč. Izák 
a dálI:e jen v případech IstGuvi,slej.Ídch se z:alhá'jelnJým řÍ

zelnÍtm ,sloludnÍm, zejména ve vě'cerclb POlzŮJst,alIOlstnÍIClh, po
ruče/ruský'ch 'a; tOIPéljtr,olvnkkých. 

V přÍlpade,ch nOltářské úschawy , jle'ž OSnIOlV18J ,m á n a 
my's,l:i, jde však 101 Tyze 'SlOrttkpQlffitá ujednání', jež InlemajÍ 
žá'dné s'P'oHltros>Í1 s nělj alkým 'So'uldnÍm řÍze'n~m. Jldle tu 
a soukromé zájmy os-olb s'Vé!plráJv:nlýc'h. Ve vše'c!h těcih~ ()1 
přÍ!pta:declht bě'žÍ ú t :o, alby penÍ!zc nelb jiln:é hodl1lolÍ'Y Vy,lIOlUl
čeny byly z držby a clils'P'osic e V}a.stttllíktalvy, - t lO\ }eJst 
zá'jem jednnho kOlnt:rah enta - a zár,olveň 'Q! 'to, ,alby neby,}'y 
vy'dány dřÍlve, než spllnlěny budlou urrČilťé předlpold.a!dy, 'a 
t'a jest zase zájem dru:h:ého kiolnlPrahelTI'ta (de!piOlne\l1lta) . 
Z !p'eSltré 'slměJSlůce IpřÍpaJdú, jle.ž s em náležejí, vyj'Ímám jen 
Inlej,oiby;čej'l1'ě'jší a nejlčalslt,ěl}ší: Kupec nemOIVÍ'tIQlS,ti! zlardržf se 
:?'OIuU1l1Iasem Ipir,olc1áv@ljílCÍ!hlol :pN 'V Ý'pllat ě ,f rhlOlvé ce:ny ur čit,ou 

částku, kltielrá má 'se 'Plno'dá'V'atlÍICÍ1mu 'Vydalti telprve t ehdy, 
lalž vyká/že, ve 'zia;p'l:alt!ill IZelmSklOU dávku z přírů1stku hOldl
HOlty, neb Ist,áiJruÍ ,dlá:v;ku z majetku a přÍrll'stku na majeltku. 
Věřit'e.1i ~aJdlržÍ za siQIu.hll:a.sw dluŽInÍkJw př:i vý'pl'él: t:ě záp-ů].člky 
wr'čvtolu 'čáls1tlku , ktetrá má se dl u žlnlÍlko vi vydati tle,pľve po 
vykázání, 'že delpur,ace urrčiltlýdl zá'slad byla PlľlolVedena. 
V lťrholvé Slmlloluvě' o. dúm z'alváže sle proldláva!jí'cÍ, žle kwp'u.
jídmu uprálzelnÍ urlčitý by:t! v woup'eném domě ; za SlO'll
fl lla;su tPľ,odáv,atjíCÍlh!o zadlržÍ kUlpujkÍl Ipři výpUaJt'ě tr11/owé 
ceny uriČiItiOlu 'ČásltlkUl, která má Ise 'p1noidávajícímu vydaH 
teprve pak, laJŽ rby:t vyklli(dÍ a 'olde:vzdá . 

Ve v lšec:h těchto a lče:t/nlý;cIh ]iinlÝ'c!h IpřÍ!palde,clhl jeSlt ne
přÍIPUS.tlruOl, la!by penÍzle' ne'b bOldlnlolty slllQlže,ny b Ylly do 
slolwdll1lÍlhOl 1llslClhav ání. VyHlolulčeruOl j.e:st t aké ulOlžel1lÍ u pe
nělžnÍ!h1Or úSlté'JJVU, neboť žádruý tpelniěžll1lÍ ústalv nepřevezme 
dlepiQIsi:tiat, je'hnž budouCÍ vydálnÍ ploldmÍiruěno jeslÍ' ,ódplo 
vrě'dl1ým z,klolUmánÍm, 'ZidlélJ slpl~1rěny byly urči:té předtpo
IdlaJdy faJktilcké 'UeIb .práNiní. {J'myslu al zájlmům stra'nl ',mů1žlťJ 
;fIU vylhQlvě'ti. jedi:n1ě úsc!hlolval u notáře jla'lktQ< veřejného 
fun1kdoll1.áře, který přejí.mlá úře,cllní odplQlvědnOlst že ujed
nání :Sltra:n bude přes.nlě 'SlpbDlěllllO ,. Ú:p'1"ta'va losnov; v t,o-mt'a 
smělru jlBst' ltedy pilině 'ZdŮlVodDlěinlal. 

V 'Stoll.lJVÍSIIOlSlbt .s J1Iolt'ář.ským OIvěř:OIválnlím podpisů vy
tY'čuje 'éťutor známý j;ilž palžaldla1v lelk , alby aldiv,okáJtri moh'Ji 
pv,ěřava,tt IptOdipÍ'sy na Hs.btnách buď vúbec, ,11ieb a:le.s:pro ,ň 
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na hsUná,ch jimi se'P Slall1iýd1,. Vážím 'SlÍ! vdmí advokacie 
pro. to, 'ClQl Ipos.lání její veLkého vyjadřu'je,allle přilznává:m 
s\e, že jlsem ÍlolmuDo postulllá\DU a.dvolkaoiJe nik,dy nerlolzuměI. 
p.0Iu~1ým oIPakiQIvámILm 11Ie1St1áJVáJ 'se 'plr,o ,mne poŽ\ald1a:vek ~eln 
s rlo z umnt ellln ěd'š ím" 'ne bot v ÝVioldty a UIUOlflOIVY 'l1 e olh s:aihuj í 
cd úv,oldTIlělnďl, ;n!ý b ľ'ž ,od lrv,oldTIlěnÍ' 'PIIiOISté 'al1'hc:i~p<uj í. 

Z álkl.aldll1lí 'omyl tkVÍ v tlom, že Stmělsuj,í. :se t'u dva 
zce,l'a! odlli'š'l1é ;pojmy: oQ lpráivnělnlÍ ku seJpi'solvální lrist:iln! s:ou
k nomýlch n a stlfialn ě jedné, a úkolny ve,ře,jného ,osvědčo
vání na! ISltmJl1\ě dru'hJé. Veřejll1lé oSlvěldoolvání jeslt po,jmově 
f u'llllk:c: í stá t n Í 'mo ,c:oi a může t ledy přikázáno býlti 
j Cldl~ruě ,OIrgá,nJŮrrn u 2ldlalnÝ'm veřej:nou věr,ou , státem jmeno
vla'n)ým. 'D olOlžk é'J ,0ihSla:hluHcÍ ,0Ivéřell1lí podpiSů je,slt ,1, jo s It, i
n lOl u v e ř e j n 'o u, a tultlo sep,sla!ti 'múlže jen 1O\r:gán, j'emuž 
př Í s lu:š Í Ipoltesl ~a's '8!ctiolrum ClolnlfkiendolrUim. Zmocniti, ald
vcká;ty klU ,o lvěřDlváníl podpisů znlamelnall'ol ,by tedy uldé
Jiiltlf j-timprá VOl ku selPlisováJlllí II'ilstiln veřej-nJýclh. To' jest 
ovšem nem'Ys'htelno a nesTlolVl1iaJtellno s' plols:lánim adVlOt
kacie :l1Iejel1i U náSl, nýbrž v cellém šHrém světě. 

K u Ik'OIl1Jci své kriŤ'ikydlá'vá aut-olr na uváže:nlolu, ne- -
má- l,i vůlbelc být!~ zrušelhia ilnlstilt'ulce TIlotáfských 's lpisů a 
ú,p:lně 11Ia:hr 2! žena 'I=IC'U\hOlU slolle"nll1IÍlsaJcí i.iISttÍ'n s,oukmomlých 
u vádě1je,žc ~Otrm a .Latin Z'alj i s'Íé úplně st ;l č í , '31 p.OItřebě 

IstrWJ1I i ,slQludu lé:pe vyholVtuje. Ta'to beze vše:ho, ,0\dů'Vo.d

'I1lělnlí l etmo na! papÍlľ hozená Ipo:ú1:ámk'a ll1iez,av!a'zuje ,o)yšem 
ku :pOllleIill1,slolvání, a tlak Zlbývá Ip.ouze na\vzájem uvážilti , 
je-,m ,a:ul~OIr leg~tůmloiVán, 2!lby !Pl'OljelV,0IVl1-111 mínění 'Ol t 1om, 
CIO< vylhloiVuj.e »'P'otřebě« ISIOIUdú" 'a je- Ii! v zájmu stran, 
'a'by uitíželI1IY Ibyly 'l1'ákl'ade.m ,dlv Oljím, 'l1'ehliedě ,aind k tomu, 
že námět aiU'DOrŮV ,oltvírál b:rá'ny ČUI1lnoISl Í'i 'pokoutníků . 

V Iresumé .svýdll klriti,c!kýd11 v ÝVoQld i\" jimi'ž a\ut!or 101d
mHJl' v eškerá ustanovení os nlo'vy , j,ež jSlo,u moder'nÍ a :pOl
Ikroklolvá, a odsOIUldlirr vše, 00' p,ř,unáš,í OISruOiV,élJ nového, 
ú,čelllnlélhlO 'aJ :vh10ldméhol - pr'alví aU1tlor, 'že a'dvokaJCie vÍltá 
zI1laJčJné »sv:rlchlu uiVeIde'I1Jé « přednols ti ,0'snoiVy . T 'OIt,OI .pa)r1a:
,dlolxOInmá s11lad nahr2tdi:N Is:mítř,1\iI\Té 'z'alkolnlčenÍ. 

V IÚVloldu 'sivé úvahy Iprioljevit i,s'em :pochyhDiOlSt, ,pr,o
spělj,e -li ktr:ntliNa aunorov'a Zlbl1idlov,aJná :na jím vy:tičené úziké 
z,ák,l:8Idné, dlis'kusil: ,zá'V,ěľlem 'nel11ld1ill Inež pro.je'vliN, mí
nění, že kinitil\:la t'a není ,olbolhta,oení:m 'diskuse <O Ols.l1iolvě 
1llOltlář skéthJO řádu . POlsitJádám v 'nÍ vY'Š'šíclh! hledisek Ia, 'V,ě
{uecké1hI0lIPr10 InH\Jl1luŤ:Í ~Iá'tky, která j,els:tl olvšclm subtilll1lí a' olb 
:tíž'TIJou. O f-olr'mě auvolro1vy kriltiilky, 'která vyklalzuje m'l1ohO' 
pří'k r'o\s'tí~ lze říd .polllze totlO: měll-ILi ' 'aJultor 'úmysl býti 
vě'cným a 11leútlQlČným, ,paik se mu tenllto úmy,sll: ne z'ceula 
zdařil. M11Jo!hlé 'P'řcslfiřeliky při uplllatňOlvám í sloaJvo:vských 
snah .lIze vysvětliltti', lne -li do!lwlfioe 'OIm'l!uv,lit.F zaruÍloeníin ip'flO 
s1tlalV u po:v,OIlá'I1lÍ. Sa',Clrio\ ego\Í'simOl ve SlDuŽ'bách ISltlatVU jes.t , 
s:l]ald pě:lm1!é he:sllo, mJně' oiVšem lépe .se lílbí příkwz: sunm 
cudrque t.dlbuere. 

o smlouvách svatebních 
. podle ná'vrhu subkcmitét'u prlOI re'v~si 'olbČlail1'ského, zák,oma 

- 'referu je l110tlář dr. V. Č e.r;n ý . 

N á vrh 'p ř e d"P'Í' s ů 

Roldi,nlllJéh Ol prava, v YiP'ra1cl0lv al subk'Qlmité~, je.runž 'čteny 
byllĚ v ,p. : pro.fe sO'r dlr. Bnl'nlo K C:hfkal, rada vrchl1ÍlhOi zem
skéhO! SIOIUldu dr. A!'ois CerI111laJ11i, nOltář dr. VáiCillav Černý, 
a(dlvcOká:t dr. Evžen Lbwy, ,atd;VOlkát dr. ' Konstanti 11l S c'
bičk,a" ra(da v rchního' z'ems1kého sOluldu Otakar Wuc11lsch a 
'l1Jo,tář dr. A lo is Zmek. 

SUlblmm,jltétu předseda,l o rJtbOlrlo<vý přednOlsta mini-
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Sltersfrvcu ,spr av edl!l1folstli Antlolníll1l Harltimaln. Mini'sterstvo 
unLf,nk éillční Zlas:oupiQlv,aJh v {lé m v 'polčMlku odbOlľiOlVÝ před
nost2! Idli". AUlguSlt Ráth, iej1ž lpolzdě'j,il vystřídJal!L mill1IÍ,ste:r
ský radia! J arlolslav Č.albna'daJ a mi'ni'steII lsiký mí.s:t'oltajemník 
dr. . rrlaintišek Rouček, jle1niž se ve1l1mi IZldatll1lěl Ulplalt,ň,Q1V'al 
v s ub k'olm~tlé!tlu. . 

Z aJPi'sova teJ,em sulb k,olmi tMlu byll' mh; tlOlta\j emník ITTI'ůnÍ-
Slt'erlSltlVla Jstpraveldl'nJoIS~;u d1r:. Jan Srb. 

SubkQlmittlél~ 'z,a:háhr 'slvolH či11'nost' dlI1!e ll. prosince 
1920 laJ ' lpirtolbnall úk,olll mu ,s lvě.řelný l1Ial l,ptoldklia!dlě re'ferá:tlůj 
jelž ipřli'pralvili pp.: dll'. Ce:rmaJnl, ,clir. Čelrlný, dr. Sobióka 'a< 
WunStch. Na Isklioln~~.m roku 1922 ip<řilkfiOlČel11'(}I k druhému 
ČlteruÍ, jelž sk,olnJčeno bYlliol v ČerVII1IU 1923. Trval;al práce 
s,ublkomiltétu t 'e,d,y 2 é1!I pŮlIl r,oku a vyl~OInaJI, subkoiffi'Í'tét ;t'en 
sohúZÍ' jist,ě IPlřes šedesát!! 

,Mťnilsit!efis!vVlo ,spravedlll1\o,sltli v :předma'uvě' děkuje p-řed
sednlDcuv,u InoltářlSké ktom01ry v Praze" jež slchŮlzÍ'in ISIUlb
l\:Iolmiltétu IpropůjJÓOlVlat1:a SlViode mÍ,s'ÍnolsÍ1Í, zal <]la'skaJVé p:olhlo-
stinlst;ví,. 

M ,tnilsterstv,OI s,pr,a\ved]l1I01sti vYldlélJl,o- ná'v\fh ten 'SIvým 
náklatdlem 'Í'ÍIs-kem ,a llze 'ki .ohdržeti buďltio v mdnd;sierlslt\vu 
nelbol v k a!ždém vě~tším :l\ini:hlk:ulpectlví za 16 Kč. 

TIOltlO mřniis'te,pslt'VIOI zlals\llaJl!oJ ll'vedelnlÝ nálvnh l1iotářským 
k Qlmorálm a vyzv:al.o je, alby k 'němu p'odáva'!y své ná
vrhy. 

Pc'de:p.saný byl ne.,fell'lentem 111O-tářské komory Pražs1ké 
Ol prá'vu r,oldlinl11iém ,é)! vyklOlnl3.:lI ,o tOlmtlol the'inaltu též pře'd
nášlkll v pražském odboru ,sIPIOr1tklu 11l0lt!ářú česko!sloveiDl
,skÝ,dh dne '26. duhna 1924. 

P'OISltlwP ppa;cí subkomiluéit1u 'pro \právo Irloídúnmé byl 
jiný" než1:i v OSIDétit'nkh čtyrech! slllbktOlffiitéte,ch. 

J]nde p.řísluŠll1)Ý referent (plrIOlfes,or ,cfiotY'čné 'Plrá1vní 
dilsJCÍIP1Íny) vyprlalOovalt návrh relÍ,olrmy pří,slušného. oddHu 
,a 'předčHa,ň 'jej v le schůlzíc!hl, p,ři nilohž 'p:rak,tik'OIvé z ř.ad 
sOiUldců\, ' (ljd!V,Olkátů ClL nlOlt:ářů 'Poldálvali :k ně:mu své Iphpo<
m'Í.nky, 'op.ravné ná'vrnIY, ,o' :nJ.c~hiž se delbatO'valo, :hhuSoo'Vla'lo 
a 'iilchž vÝ'SlI:eJCiikem byl n4vrhpifo 1l1101VÝ ,ohča'nlský Izákom,. 

V su'b'k'omi'tlétu pro IIJlrlá\vo r'oldi,nné ,DO by!lo i'itI1lak. Pam 
(profesor dr. Br'ulnlo K,a\fka ielslt, jlak uIIámo, vy:nikla;Hc:ím 
poll:itiikem německÝI!TlI, Ikterý k,ol1á mnolhto' 'PoO.Jitlilcké plrá,ce, 
takže \Die.mohl věnO'vaJtli 'Sle u:vedeným zpús,olbem IP:rád 
v subk'olmi:tétu. 

Pr,olto něk,t'eří. členolvé sub!komitétu p10ldjal:i se úl,oh'y 
refere'l1tů , jak Hž oz h!o<ra llvelďeno. 

Mně při1pald1Uo. vY'pna'coVla!ti partii ()l smJ,olUvá'ch slva
tehních a dě:dický,ch. 

Vy!pra,colv,a~ jlsem svěřelnlou mi pa,rtii .hned na IP 0-
Čá!~kll zaJSlecdání ,subktolmHétu ·aJ 'P'řipoitH jsem k nídtůivo
dO'VlOIU! Zip,rávu, kde jlslem olZlI1laJčill ll1ioivoby 'a, odchyil'ky ;pr,oti 
dosavadnímu právu. Mi'nis-telrlstv,o- spra1vedl.11'o,sti múj e1 21 -
Ibmát i 'Si dúvo!d.OIvou 'Zprálvou rG1zes.l'al,0 člen.ům sulbko
mi'tétu, kdež jsem .o ,Slvé:m návrhu 'relf.eroval. Návrh dOlšel 
'Qlvšem vel:mi 'plrOll1iikavý ch 'změn, 'alle přece l.elckterý l11ú'j 
!návrh ďio,še l přijetí, ohs1c,'že'l1i je,slt v 'tÍlsk'11'l1itém ell!aJb.orá,tu a 
stane se 'pra;vdě,podolbtně s,oučálstí česlk,osl.oveJ11Iské'h0' ob
ča<nského zá~ona . 

Má tnc1Íž J1'oltlářstv'Qcčes:kosllolve'l11s~ké věldocmí t a:h!c,) 
že ú6a\stni,uo s.e na J1Jolvém oboa'ns:kém zákOn/U 'čes:klo ls! c-' 
vcnském neie!n hmot'l110u 'Po,mOlCÍ (p'OIs'kyt10rvál1í,m mistnosti -
pr,o konrference) :nÝ'br'ž t 'éž pnaJC'Í' duc'h-ovnÍ. 

P an profes'OIr K afka 'b:\.nsrtře řídil prá,ce a vel:mi vlivn ě 
a a,utIQlPalt\ú~nlě zasahoval ,dOl referátrLl. M ,iil1is.teirlskv 'míst:c,
taljem!l1Jík 'p. dr. Jam S11b Inejen Zlalp~,s,o IVaJ', 'cin' nejednu 
S'polr:nou IplaJrW vYip'r<aJC\olval , dlblwl o Ú!plra'vu n avrženého 
Z'nlěll1í a ,s'e'ps.al, lÍ'éž dúvodorvOill zlp'l"ávu: 




